
          ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЁС ЗҮЙ, САХИЛГА ХАРИУЦЛАГЫН ТУХАЙ 
ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ 

 
Нэг.Хуулийн төсөл боловсруулах болсон үндэслэл, шаардлага 
 
1.1.Хууль зүйн үндэслэл 

 
Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Нэгдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт 

“Ардчилсан ёс, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг 
хангах, хууль дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн.” гэж, 
Дөчин зургаадугаар зүйлийн 2 дэх хэсэгт “Монгол Улсын төрийн жинхэнэ албан 
хаагч Монгол Улсын иргэн байх бөгөөд Үндсэн хууль, бусад хуулийг чандлан 
баримталж ард түмнийхээ тусын тулд, иргэний ёсоор төрийн ашиг сонирхолд 
захирагдан ажиллана.” гэж,  Төрийн албаны тухай хуулийн 4.1-д “Ардчилсан 
ёс, шударга ёс, эрх чөлөө, тэгш байдал, үндэсний эв нэгдлийг хангах, хууль 
дээдлэх нь төрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчим мөн”, мөн хуулийн 3.2-т 
“Төрийн албаны мөн чанар нь ард түмэндээ үйлчилж, төрд чин үнэнчээр 
зүтгэхэд оршино” гэж тус тус хуульчилан төрийн албаны үйл ажиллагааны 
суурь үзэл баримтлал, зарчмыг тодорхойлсон. 

 
Улсын Их Хурлын 2016 оны 45 дугаар тогтоолоор баталсан “Засгийн 

газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 5.1-д “Тогтвортой, 
хариуцлагатай улс төрийн соёлыг төлөвшүүлж, хүчтэй, чадамжтай, хууль 
дээдэлсэн төрт ёсыг бэхжүүлэх зарчмыг баримтална.” гэж тусган, “Төрийн 
албан хаагчийн хариуцлагыг нэмэгдүүлж, хууль тогтоомж, төрийн албан 
хаагчийн ёс зүйн дүрмийг зөрчин бусдад хохирол учруулсан албан тушаалтан 
хохирлыг өөрөө хариуцан төлж барагдуулах хуулийн зохицуулалтын 
хэрэгжилтийг хангана.”, “Мэргэжлийн мэдлэг, ур чадварын хувьд шаардлага 
хангахгүй, хариуцлага алдаж, ёс зүйн алдаа гаргасан төрийн бүхий л албан 
тушаалтныг танил тал, нам эвслийн эрх ашгийг харгалзахгүйгээр хуулийн дагуу 
хариуцлага тооцож, төрийн албаны нэр хүндийг өсгөнө.” гэсэн зорилтуудыг 
дэвшүүлсэн.  
 

1.2.Практик шаардлага 
 
Улсын Их Хурлаас 2017 онд Төрийн албаны тухай хуулийг шинэчлэн 

баталж, 2019 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсөн хуулийн 
зорилт нь төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой, ил тод, хариуцлагатай байх 
эрх зүйн үндсийг бий болгосон. Төрийн албаны тухай хуульд “...төрийн улсын 
төрийн болон тусгай албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг хуулиар тогтооно” 
гэж, “төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг төрийн албаны 
төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтооно” гэж, “төрийн 
үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг болон улс төрийн аливаа 
нөлөөлөлд автахгүй төвийг сахихтай холбогдсон зохицуулалтыг төрийн 
албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн хөдөлмөрийн дотоод журам болон 

хөдөлмөрийн гэрээ, контрактаар тодорхойлно” гэж тус тус заан төрийн албан 
хаагчдад хүлээлгэх хариуцлагын талаар зохицуулан хуульчилсан нь төрийн 
албан хаагчийг төрийн албанаас чөлөөлөх, огцруулах үндэслэлийг заасан нь 
төрийн албаны үндсэн зарчим зөрчигдөхөөс сэргийлж, төрийн албанд 
хариуцлагыг бэхжүүлэх чухал нөхцөл болсон.  

 
Төрийн улс төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг хуулиар 

тогтоохоор хуульчилсан боловч Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Ерөнхий сайд, 
Засгийн газрын гишүүн, бүх шатны Засаг дарга, Засаг даргын орлогч зэрэг улс 
төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэмжээг тусгайлан тогтоосон хууль тогтоомж, 
дүрэм гараагүй байна. Харин Улсын Их Хурал 2009 оны 34 дүгээр тогтоолоороо 
“Улсын Их Хурлын гишүүний ёс зүйн дүрэм”-ыг баталсан бөгөөд уг дүрмээр 
Улсын Их Хурлын гишүүний албаны үйл ажиллагаанд баримтлах ёс зүйн хэм 
хэмжээ, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой ёс зүйн хэм хэмжээ, хөрөнгө, 
орлогын мэдүүлэг, албан томилолттой холбогдсон ёс зүйн хэм хэмжээ, шагнал, 
бэлэг дурсгал хүлээн 
авахтай холбогдсон ёс зүйн хэм хэмжээ, сонгуулийн сурталчилгааны ажлын 
үеэр баримтлах ёс зүйн хэм хэмжээг тус тус тогтоосон. 
 

Төрийн тусгай албан хаагчийн ёс зүйн дүрмийг тухайн салбарын 
хуулиар тогтоосон журмын дагуу батлан хэрэгжүүлдэг. Тухайлбал, Шүүгчийн 
эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 32.2-т “Шүүгчийн ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн 
шүүгчид сахилгын хариуцлага хүлээлгэнэ.” гэж, Прокурорын тухай хуулийн 
65.2-т “Прокурорын ёс зүйн дүрэм, ёс зүйн зөвлөлийн ажиллах журмыг Монгол 
Улсын Ерөнхийлөгч батална.” гэж, Гаалийн тухай хуулийн 274.4-т “Гаалийн 
улсын байцаагчийн ёс зүйн дүрмийг гаалийн удирдах төв байгууллагын дарга 
батална.” гэж хуульчилсны дагуу төрийн тусгай албаны хаагчийн баримтлах ёс 
зүйн хэм хэмжээг тогтоож, тухайн салбарын хуульд заасан журмын дагуу 
хариуцлага хүлээлгэдэг.  
 

Төрийн захиргааны албан хаагчийн хувьд Төрийн албаны тухай 
хуулийн 40.2-т заасны дагуу Засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолоор 
баталсан “Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн 
дүрэм”-ээр ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоосон. 

 
Төрийн албаны тухай хуулийн 37, 39 дүгээр зүйлд төрийн албан 

хаагчийн нийтлэг үүрэг, төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаанд хориглох 
зүйлийг зөрчсөн болон албан үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд төрийн 
жинхэнэ албан хаагчид сахилгын шийтгэл ногдуулахаар заасан. Сахилгын 
шийтгэл буюу сахилгын хариуцлага нь Албан хаагчийн хүлээх үүрэг, хориглох 
зүйлийг зөрчсөн гэм буруутай үйлдэл /эс үйлдэхүй/-д нь холбогдох хууль 
тогтоомжийн дагуу ногдуулан хэрэглэж байгаа хууль зүйн албадлагын 
шинжтэй арга хэмжээ юм. Манай улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж буй 688 
хуулиас 182 хуульд төрийн албан хаагчдад хүлээлгэх сахилгын хариуцлагыг 
Төрийн албаны тухай хуульд зааснаар ногдуулахаар зохицуулсан бөгөөд 



Төрийн албаны тухай хуульд сануулах, албан тушаалын цалингийн хэмжээг 
бууруулах, төрийн албанаас халах, төрийн албанд 3 жилийн хугацаанд эргэн 
орох эрхгүйгээр халах, бусад гэсэн сахилгын шийтгэлийн төрлийг заасан.  

 
Төрийн албаны тухай хуулиас бусад хуульд сахилгын шийтгэлийн 

дараах  хэлбэрийг хуульчилсан байна. Үүнд: 
 

 Уучлалт хүсэх /Захиргааны ерөнхий хууль/; 

 Сануулах; 

 Цалинг тодорхой хувиар бууруулах; 

 Цол бууруулах; 

 Ажлаас халах; 

 Төрийн албанд тодорхой хугацаагаар эргэж орох эрхгүйгээр 
халах; 

 Эгүүлэн татах; 

 Огцруулах. 
 

Төрийн албан хаагчид ёс зүйн хэм хэмжээ, хариуцлагын талаар хууль, 
дүрэм, журам батлагдан хэрэгжиж байгаа хэдий ч төрийн эрх мэдэл 
хуваарилах зарчим, төрийн улс төрийн албан тушаалтан болон төрийн өндөр 
албан тушаалтны эрх зүйн байдлын онцлог зэргээс хамаарч Төрийн албаны 
тухай хуульд заасан сахилгын хариуцлагын тогтолцоо төрийн албаны бүх 
хүрээнд үйлчилдэггүй, албан тушаалтныг огцруулах, чөлөөлөх зохицуулалт нь 
хэрэгждэггүй явдал байсаар байна.  

 
Төрийн албаны зөвлөлийн 2018 оны үйл ажиллагааны тайланд 

тусгагдснаар төрийн захиргааны байгууллагуудын дэргэд 618 ёс зүйн хороо 
ажиллаж байгаа бөгөөд эдгээр ёс зүйн хороодоос ирүүлсэн мэдээг нэгтгэн 
үзвэл 2018 онд  нийт 384 ёс зүйн зөрчил бүртгэгдэн хянан шийдвэрлэгдсэн нь 
2017 оноос 50-иар өссөн байна. 

 
 Төрийн албан хаагчийн нийтлэг ёс зүй, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх  
чиглэлээр нилээдгүй судалгаа хийгдсэн байна. Тухайлбал, Удирдлагын 
академийн судалгааны багийн Монгол Улсын төрийн албаны шинэтгэлийн явц, 
үр дүн, хандлага” /2014/  судалгааны тайланд Төрийн албан хаагч Монгол 
Улсын Үндсэн хууль, бусад хуулийг дээдлэн сахин биелүүлж, төрийн албаны 
болон төрийн албан хаагчийн ёс зүй хэм хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, 
дэг журмыг чанд сахих шаардлагатай байгааг дурдаад төрийн албаны нэр 
хүндийг унагааж байгаа үндсэн хүчин зүйл бол албан хаагчдын ёс зүйгүй, 
сахилга бат муу гэж үзсэн иргэдийн дүгнэлтэнд ач холбогдол өгсөн байна.   
 
 Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг тогтоох, ёс зүйн хэм хэмжээг 
зөрчсөн тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагын тогтолцоог боловсронгуй 
болгохтой холбогдуулан бусад орны энэ талаарх хууль тогтоомж, эрх зүйн 
зохицуулалтыг судлан үзвэл дэлхийн ихэнх улсад төрийн албан хаагчийн ёс 

зүйн асуудлыг холбогдох хуулиас гадна “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн код”-
оор зохицуулдаг. Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг Канад болон 
Япон улс бие даасан хуулиар зохицуулдаг байна. Тухайлбал, Канад улс анх 
1985 онд “Төрийн албан хаагчийн үнэт зүйлс болон ёс зүйн код”-ыг батлан 
хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд уг баримт бичигт Холбооны улсын төрийн албан 
хаагчдын мэргэжлийн ажил үүргээ гүйцэтгэхтэй холбоотой бүхий л үйл 
ажиллагаанд чиглэсэн үнэт зүйлс, зан үйлийн дагуу баримтлах зүйлийг 
тусгасан байна. Харин 1999 онд батлагдсан Япон улсын Төрийн албаны ёс зүйн 
тухай үндэсний хуулийн зорилгод “төрийн албан хаагчид бол иргэдэд 
үйлчлэгчид мөн бөгөөд тэдний үүрэг нь иргэдийн итгэлийг хүлээсэн төрийн 
үйчилгээ мөн, энэхүү зарчмын үүднээс үндэсний төрийн албаны ажилтнуудын 
үүрэгт хамаарах ёс зүйг хангахад чиглэсэн арга хэмжээг авах замаар төрийн 
албан хаагчид үүргээ  шударга гүйцэтгэж байгаа эсэх талаар иргэдийн 
хардлага, үл итгэх байдал бий болохоос урьдчилан сэргийлэх, төрийн 
үйлчилгээнд итгэх олон нийтийн итгэлийг баталгаажуулахад оршино” гэж 
заасан байна. Уг хуульд төрийн албаны ёс зүйн дүрэм, төрийн албан хаагч 
бэлэг авах болон түүнийг тайлагнах, орлогоо тайлагнах талаар, Үндэсний 
төрийн албаны ёс зүйн зөвлөлийн талаарх зохицуулалтыг хуульчилсан байна.  
 
 Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуульд заасан сахилгын шийтгэл нь 
төрийн жинхэнэ /төрийн захиргааны болон төрийн тусгай/ албан хаагчдад 
хариуцлага хүлээлгэх тогтолцоонд үйлчилж байгаа бөгөөд төрийн улс төрийн 
албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл тодорхой бус байна. Иймд 
төрийн улс төрийн албан тушаалтанд хамаарах сонгогддог болон томилогддог 
төрийн өндөр албан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэх эрх зүйн зохицуулалтыг 
тодорхой болгох шаардлагатай, мөн эдгээр албан тушаалтныг эгүүлэн татах 
зохицуулалт хүчин төгөлдөр хуульд тусгагдсан боловч эгүүлэн татах талаар 
үндэслэл, журмыг талаарх зохицуулалтгүй байна.  
 
 Төрийн жинхэнэ албан хаагчдын ёс зүйн хэм хэмжээ, хүлээлгэх 
хариуцлагын талаарх зохицуулалт тодорхой хэмжээнд хуульчлагдан хэрэгжиж 
байгаа хэдий ч ёс зүйн хэм хэмжээг ихэнх тохиолдолд дүрмээр зохицуулж 
байгаагаас хариуцлагын арга хэмжэээний үр нөлөө бага, мөн олон салбарын 
хуулиар өөр өөр хариуцлагын төрөл, хэмжээг хуульчилж, хариуцлага хүлээлгэх 
журмыг нарийвчлан зохицуулаагүй зэргээс хуулийн зохицуулалт боловсронгуй 
бус байна. 
 
 Иймд төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг хуульчилан тогтоож, 
хариуцлагын түвшинг өндөржүүлэхийн зэрэгцээ нөгөө талаас тухайн албан 
тушаалтан өөрөө хариуцлага хүлээдэг соёлыг төлөвшүүлэх, хариуцлага 
хүлээлгэх зохицуулалтыг боловсронгуй болгох зорилгоор Төрийн албаны ёс 
зүй, сахилга хариуцлагын тухай хуулийн төслийг боловсруулна. 
 

Хоёр.Хуулийн төслийн ерөнхий бүтэц, зохицуулах харилцаа,  
хамрах хүрээ 



  
 Хуулийн төсөлд төрийн албаны үнэт зүйлийг тодорхойлж, төрийн албан 
хаагчийн баримтлах нийтлэг ёс зүйн хэм хэмжээ, албаны үүргээ болон ёс зүйн 
хэм хэмжээг зөрчсөн албан тушаалтан, албан хаагчид хүлээлгэх хариуцлагын 
төрөл, хэмжээг төрийн албан ангилал бүрээр тодорхойлон зааж, хариуцлага 
хүлээлгэх үндэслэл, журмын талаар нарийвчилсан зохицуулалтыг тусгана. 
Мөн уг төслөөр албаны үүргээ болон ёс зүйн хэм хэмжээний хариуцлага 
хүлээлгэх асуудлыг хариуцан ажиллах байгууллагын эрх зүйн үндэслэлийг 
тодорхой болгоно. 
 
 Төслөөр дараах агуулгыг зохицуулахаар тодорхойлно. Үүнд: 
 
 -Төрийн албаны үнэт зүйлийг тодорхойлон тусгана;  
 
 -Хуулийн үйлчлэлд төрийн албан тушаалын ангилалын бүх төрийн 
албан тушаалтанд хамаарахаар хуулийн үйлчлэх хүрээг тогтооно; 
 
 -Төрийн албан хаагчийн нийтлэг ёс зүйн хэм хэмжээг нарийвчлан зааж, 
төрийн улс төрийн, төрийн захиргааны, төрийн тусгай, төрийн үйлчилгээний 
албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг албан тушаалын ангилалд нийцүүлэн 
ялгамжтай байдлаар тусгана; 
 
 -Төрийн албан хаагчид хүлээлгэх хариуцлагын төрөл, хэмжээг хууль 
тогтоомж, тангараг, ёс зүйн дүрэм зөрчсөн, албан үүргээ биелүүлээгүй, 
хангалтгүй биелүүлсэн албан хаагчид гаргасан зөрчлийн шинж байдлыг 
харгалзан ногдуулахаар, мөн хариуцлагын төрлийг ёс зүйн болон сахилгын 
хариуцлагын хүрээнд ангилан тусгана; 
 
 -Ёс зүйн хэм хэмжээг зөрчсөн төрийн албан хаагчид хариуцлага 
хүлээлгэх үндэслэл, журмыг тодорхой тусган, ёс зүйн асуудлыг хариуцсан бие 
даасан, хараат бус бүтцийг байгуулна. 
 
 

Гурав.Хуулийн төсөл батлагдсаны дараа үүсч болох нийгэм, 
эдийн засаг, хууль зүйн үр дагавар, тэдгээрийг  шийдвэрлэх талаар 

авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний талаар 
 

Хуулийн төсөл батлагдсанаар дараах үр дүн гарна гэж үзэж байна: 
 
-Төрийн албаны үнэт зүйл бий болж, төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм 

хэмжээг хуульчилснаар тогтвортой, хариуцлагатай төрийн алба төлөвшинө; 
 
-Төрийн албан хаагчдад хүлээлгэх хариуцлагын төрөл, хэмжээг 

нэгдмэл болж, хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл, журам тодорхой болно; 
 

-Ёс зүйн хэм хэмжээ, хариуцлагын тогтолцоо тодорхой бус байсан 
төрийн улс төрийн албан тушаалтанд ёс зүйн болон сахилгын хариуцлага 
хүлээлгэх үндэслэл, журам бий болж албан тушаалтан өөрөө улс төрийн 
хариуцлага хүлээх соёл төлөвших нөхцөл бүрдэнэ. 

 
Төсөл батлагдсантай холбогдуулан хууль хэрэгжүүлэхэд улсын 

төсвөөс тодорхой хэмжээний зардал шаардагдах бөгөөд энэхүү зардлын 
тооцоог Хууль тогтоомжийн тухай хуульд заасан журмын дагуу тусгайлан 
зохицуулна. 
 

Дөрөв.Хуулийн төсөл Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын 
олон улсын гэрээ болон бусад хуультай хэрхэн уялдах, 
хуулийг хэрэгжүүлэхэд шинээр боловсруулах, хуульд 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болсонд тооцох 

тухай хууль тогтоомжийн талаар 
 

Энэхүү хуулийн төсөл нь Монгол Улсын Үндсэн хуульд нийцэх бөгөөд 
хуулийн төсөлтэй холбогдуулан төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, 
хариуцлагын талаарх зохицуулалтыг тусгасан хуулиудад нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулна.   

 
 

-оОо--- 


